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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DATA: 11 de juliol de 2018  

SESSIÓ: Ordinària 

LLOC: Ajuntament de TREMP 

HORA DE COMENÇAMENT: 08.00 hores 

HORA DE FINALITZACIÓ: 08.50 hores  

 

ASSISTENTS 

 

Sr. Alcalde: 
Joan UBACH i ISANTA 

 

Srs./es. Regidors/es: 
Míriam PLA i ARRÉBOLA  
Antoni FLORES i ARDIACA 

 

Sr. Secretari: 
Joan CASTELLS i BAULIES 
 

ABSENTS 

 

Relació de regidors/es que han justificat la seva absència: 
M. Pilar CASES i LOPETEGUI  
Anna RITZ i ESCUR  

 

Relació de regidors/es que no han justificat la seva absència: 
Cap. 
  

QUORUM 

 
Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local és  necessària l’assistència de 
la majoria absoluta dels seus membres. En conseqüència és necessària la presència 
de 3 dels 5 que en formen part. Així mateix és obligatori que l’alcalde de l’Ajuntament 
o la persona que el substitueixi i el secretari de la Corporació, hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència de l’alcalde, 2 membres de la Junta i el secretari 
de l’Ajuntament, es constata l’existència de quòrum.  
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1r. EXP. 2018/358-AD011. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 
20.06.2018. 
 
2n. Despatx d’ofici. Decrets maig 2018. 
 
3r. Instàncies i sol·licituds vàries. 
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4t. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’habitatge 2014. Inscripció d’arrendataris al servei. 
 
5è. EXP. 2014/150-PE403. Borsa d’habitatge 2014. Inscripció d’arrendadors al servei 
 
6è. EXP. 2015/527-AD830. Aprofitament de finques rústiques per al conreu de la vinya 
a SANTA ENGRÀCIA (Finca Tarters-1). Arrendament LOT 1, període 2017-2027, 
renda 2017-2018. 
 
7è. EXP. 2015/527-AD830. Aprofitament de finques rústiques per al conreu de la vinya 
a SANTA ENGRÀCIA (Finca Tarters-1). Arrendament LOT 2, període 2017-2027, 
renda 2017-2018. 
 
8è. EXP. 2017/556-RN311. Pla d’aprofitaments forestals 2018. Contracte llicència ús 
privatiu aprofitaments de pastures en parcel·les de titularitat municipal. Declaració 
deserta licitació Lot 2 i requeriment de documentació previ a l’adjudicació Lot 9. 
 
9è. Sol·licitud de subvenció. 
 
10è. Justificació de subvenció. 
 
11è. Assumptes d’urgència. 
 
12è. EXP. 2018/037-AD015. Assumptes pendents, informes, precs i preguntes.  
 

  

PRIMER: EXP. 2018/358-AD011. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR 

 

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 20.06.2018. 
 

Vots a favor: 3. 
 

Acord: Aprovació de l’acta de referència. 

 

 

SEGON: DESPATX D’OFICI. DECRETS MAIG 2018 

 
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del contingut dels següents 
decrets de l’Alcaldia: 

 
- 223/2018 de 2 de maig, pel qual s’autoritza a diverses raons socials la utilització de 
la via pública a la zona del Juncar per a la instal·lació de parades per la 54a Fira de 
Primavera, amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 122/2018-RN724. 
 

- 224/2018 de 3 de maig, pel qual es generar crèdit a les partides de despesa 
següents, finançades amb majors ingressos, tal com es detalla a continuació. La 
generació tindrà efectes des de la data del Decret. EXP. 104/2018-TI003. 
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Ingressos Despeses 

Import Subvenció Partida  
Ens 

atorgant 
Import  Partida  Concepte 

215.888,85 

Instal·lació de 
gespa artificial al 
camp de futbol 
municipal 

76104 
Diputació 
de Lleida 

215.888,85 342.62301 

Pavimentació amb gespa 
artificial i adequació de 
l’entorn del camp de 
futbol municipal de 
Pedrasanta 

5.000,00 
Organització del 
festival Photo Terra 

46100 5.000,00 170.22600 
Cicle excursions / pla de 
comunicació 

220.888,85  220.888,85  

 
Ampliar la partida de despesa següent, tal com es detalla a continuació. L’ampliació 
tindrà efectes des de la data d’avui.  

 
 Ingressos Despeses 

Import Partida  Concepte 
Crèdit 

definitiu 
Partida  Concepte 

Crèdit 

definitiu 

2.236,56 
39190 Multes 

20.236,56 
132.22701 

Servei radar de 
velocitat 

6.236,56 

2.236,56  

 
- 225/2018 de 4 de maig, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les despeses 
de la relació de factures núm. 07/2018, amb un import de 70.221,22 € i aprovar les 
despeses (no formalitzades en format factura) per un import 40.830,55 €, se n’ordena 
el pagament, als efectes previstos a les bases d’execució del Pressupost. EXP. 
024/2018-TI001. 
 
- 226/2018 de 4 de maig, pel qual s’autoritza a la COLLA DE DIABLES LO PEIROT la 
realització dels actes a la Plaça Catalunya de la 3ª edició de la Festa Diabòlica del 
Pallars de Foc que consten a la memòria de seguretat adjunta a la sol·licitud, amb els 
requeriments i condicionats que consten a l’informe del Departament de Sanitat de la 
Generalitat de Catalunya, que consta a l’expedient i amb els condicionants que 
consten a l’expedient. EXP.042/2018-OU300.  
 
- 227/2018 de 4 de maig, pel qual es contracta CCP i JFS, com a Auxiliars de Fira per 
a donar suport a la realització de la 2a Pallars Food Fest 2018. EXP. 023/2018-PE020. 
 
- 228/2018 de 7 de maig, pel qual es determina que l’acte de prestació del 
consentiment matrimonial de AMCF i RBDS es realitzarà el dia 15.05.2018 a les 
oficines de l’Ajuntament de Tremp a les 13.00 hores, davant l’alcalde de l’Ajuntament 
Sr. Joan UBACH i ISANTA. EXP. 050/2018-AD019. 
 
- 229/2018 de 7 de maig, pel qual es col·labora i cedeix la sala d’actes municipal al 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, per fer una presentació l’Agència Catalana del 
Consum, el dia 22 de maig de 2018. EXP. 086/2018-AD930. 
 
- 230/2018 de 7 de maig, pel qual es contracta al Sr. JSN, a partir del dia 09/05/2018. 
Contracte amb categoria de peó a jornada complerta de dilluns a dissabte, per una 
obra o servei “d’acumulació de tasques a la Brigada Municipal” i tindrà una duració 
màxima de tres mesos.  
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I es contracta al Sr. ECN, a partir del dia 17/05/2018. Contracte amb categoria de peó 

a jornada complerta de dilluns a dissabte, per substitució del treballador JAR, de baixa 
per IT, i tindrà una duració màxima fins a la reincorporació del treballador, tot i que 
restarà condicionada a una limitació màxima de tres mesos. EXP. 023/2018-PE020. 
 
- 231/2018 de 8 de maig, pel qual es transmet la llicència d’ús privatiu de 
l’aprofitament de pastures, del lot 1, amb superfície 318,20 ha i preu d’adjudicació 
48,69 € atorgat a EPC amb data 8 de febrer de 2018 (Decret d’Alcalde número 53) al 
senyor ACO per un període de quatre anys (2018-2021), de les finques de titularitat 
municipal, per l’aprofitament de pastures. La relació de parcel·les cadastrals figuren 
d’annex. EXP. 556/2017-RN311. 
 

- 232/2018 de 9 de maig, pel qual s’adjudica la licitació del servei d’enginyeria 
municipal 2018 per l’adjudicació mitjançant procediment obert, regulació no 
harmonitzada valorant diversos criteris, i tramitació ordinària  pel termini màxim de 4 
anys, a la Sra. SRB, la qual va presentar la proposició més avantatjosa per la 
Corporació, pel preu de 93.600,00 € més IVA. EXP. 210/2018-OU786. EXP. 210/2018-
OU786. 
 
- 233/2018 de 9 de maig, pel qual es concedeix a l’Associació Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec,  una llicència d’ocupació temporal de conformitat amb el que preveu 
l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals, per ocupar la via pública amb 
una pintada popular, xocolatada i concert, al passeig Pompeu Fabra, el dia 20 de 
maig, de les 17.30, a les 19.00 hores, amb les condicions que s’hi fan constar.  EXP. 
102/2018-RN714. 
 
- 234/2018 de 9 de maig, pel qual es dona compte de que en el marc de la 4a Fira 
“Pallars Terra de Corder” es van recaptar: EXP. 225/2018-PE209. 
 

Concepte Tiquets Promocionals Ingressos 

Tiquets adults  1.870 € (Ramaders, protocol, geganters, 
vinaters, carnissers, pel·lícula, premis concurs 
aparadors i el personal de la cultura convidada. 

4.130,00 € 

Tiquets infantils 10€ (premis concurs aparadors i pel·lícula)    310,00 € 

Samarretes, plats i coberts 
del dinar popular 

    140,00 € 

Total 1.880,00 €  4.580,00 € 

 

- 235/2018 de 9 de maig, pel qual es concedeix a l’Assemblea d’Objecció Fiscal a la 
Despesa Militar dels Pallars, una llicència d’ocupació temporal de conformitat amb el 
que preveu l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals, per instal·lar 3 
pancartes, amb el text: “Objecció Fiscal a la Despesa Militar”, amb els condicionants 
que consten a l’expedient. EXP. 091/2018-RN710. 
 
- 236/2018 de 10 de maig, pel qual es concedeix l’autorització a l’Associació Lo Podall  
per circular pels camins rurals i per les pistes forestals de titularitat municipal el dia 9 
de juny de 2018 per la realització de la 3a MARXA BTT TALARN VI BIKE d’acord amb 
els itineraris adjunts a la comunicació. Aquesta autorització és independent de 
qualsevol altra que sigui necessària segons la legislació vigent. Amb els condicionants 
que consten a l’expedient. EXP. 006/2018-RN002. 
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- 237/2018 d’11 de maig, pel qual es designa els membres que formaran part de la 
Mesa de Contractació en el procediment obert simplificat de contractació de l’obra de 
l’obra de pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de futbol 
municipal de Pedrasanta. EXP. 237/2018-OU004. 
 
- 238/2018 d’11 de maig, pel qual es concedeix a l’Associació Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec una llicència d’ocupació temporal de conformitat amb el que preveu 
l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals, per ocupar la via pública al 
Passeig del Vall amb 15 carpes de 3x3 m, des de davant de l’Epicentre fins al parc 
infantil, el dia 20 de maig de 9.30 h a 14.30 h per celebrar la Festa del Geoparc 
Mundial de la UNESCO amb activitats festives amb els condicions que consten a 
l’expedient. EXP. 10/2018-RN714. 
 
- 239/2018 d’11 de maig, pel qual es concedeix les  llicències urbanístiques 
esmentades i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 072/2018-
OU752. 
 

OBRA MAJOR 

 

1) Vinculades a tramitació d’activitat 
 

EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ TÈCNIC PRESSUPOST 

(OB) 
2017/ 

490-OU 
531 

NEDGIA 
CATALU
NYA, 
S.A. 

Passeig 
Conca de 
Tremp, 
núm. 15 

Projecte executiu de la 
transformació a gas natural (MOP 4 
Bar) de les instal·lacions existents 
subministrades amb GLP, el 
desmantellament de la planta de 
GLP existent, la instal·lació de 
dipòsit de GLP provisional i la 
instal·lació de planta satèl·lit de 
GNL al Terme Municipal de Tremp - 
INSTAL.LACIÓ PLANTA MÒDUL 
GLP PROVISIONAL -, signat per 
l'Enginyes Tècnic Industrial Sr. 
Francisco GIMÉNEZ Valle, amb 
núm. De col·legiat 11.567 
(GDP12510500174601) 

Francisco 
GIMÉNEZ 
VALLE 

38.514,04 € 

 

OBRES DE CONNEXIÓ A SERVEIS A LA VIA PÚBLICA  
 

EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ TÈCNIC PRESSUPOST 

(OB) 
2017/ 

489-OU 
530 

 NEDGIA 
CATALU
NYA, 
S.A.  

Casc Urbà - 
Camí de 
Comostia - 
Pol. 2 
Parcel.la 
211 

Projecte executiu de la 
transformació a gas natural (MOP 4 
Bar) de les instal·lacions existents 
subministrades amb GLP, el 
desmantellament de la planta de 
GLP existent, la instal·lació de 
dipòsit de GLP provisional i la 
instal·lació de planta satèl·lit de 
GNL al Terme Municipal de Tremp - 
XARXA DE DISTRIBUCIÓ -, signat 

Francisco 
GIMÉNEZ 
VALLE 

13.441,00 € 
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EXP. RAÓ SITUACIÓ DESCRIPCIÓ TÈCNIC PRESSUPOST 

per l'Enginyes Tècnic Industrial Sr. 
Francisco GIMÉNEZ Valle, amb 
núm. De col·legiat 11.567 
(GDP12510500174601) 

 

- 240/2018 de 15 de maig, pel qual s’autoritza a l’entitat Club Esportiu Speed Republik a 
l’ocupació de les següents vies de Tremp per la realització de la 61a Volta Ciclista 
Internacional a la província de Lleida d’acord amb l’itinerari adjunt a la petició 
d’autorització: 
Pl. Capdevila: finalització d’etapa dels dies 8 i 9 de juny a Tremp.  
Pl. Capdevila: inici de l’etapa el dia 9 de juny de 2018.  
Aquesta autorització és independent de qualsevol altra que sigui necessària segons la 
legislació vigent. EXP. 102/2018-RN714. 
 
- 241/2018 de 16 de maig, pel qual es concedeix a l’Ajuntament de Talarn, una 
llicència d’ocupació temporal de conformitat amb el que preveu l’article 57.2 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, per instal·lar 16 banderoles, en 8 fanals de 
l’avinguda Pirineu de Tremp per fer publicitat de la 8a Fira de Vi del Pirineu i amb els 
condicionants que consten a l’expedient. EXP. 091/2018-RN710. 
 
- 242/2018 de 16 de maig, pel qual s’adjudica la licitació de la gestió del servei públic 
de les instal·lacions de les piscines municipals de Tremp 2018, mitjançant procediment 
obert, regulació no harmonitzada valorant diversos criteris, i tramitació ordinària  per la 
temporada d’estiu 2018, al Sr. JPR, el qual va presentar la proposició més avantatjosa 
per la Corporació, pel preu del 47% de l’import obtingut de taquillatge. EXP.182/2018-
AD318. 
 
- 243/2018 de 16 de maig, pel qual s’aprova les bases específiques per a la de 
concessió de subvencions relacionades, amb la redacció que consta als expedients: 
 

Expedient Línia d’ajuts Aplicació Pressupostària Pressupost 

077/2018-
PE303 

Ajuts econòmics varis ONG’s 
any 2018 

2018/01.231.480.02 750,00 

198/2018-
PE304 

Ajuts a entitats de Benestar, any 
2018 

2018/01.231.48000 2.750,00 

 
Obrir la convocatòria de sol·licituds d’ajuts amb termini de presentació de 
documentació fins al dia 29 de juny de 2018 a les 14h. EXP. 198/2018-PE304. 
 
- 244/2018 de 17 de maig, pel qual s’aprova la baixa dels drets reconeguts pendents 
de cobrament i obligacions pendents de pagament, integrats en l’agrupació de 
pressupostos tancats. El detall individualitzat del qual figura a l’apartat següent. EXP. 
296/2018-TI208. 
 

1. Relació de drets per donar de baixa: 
OPERACIO IMPORT CONCEPTE DUPLICAT PRESCRIPCIÓ REVOCACIÓ RESIDUS 

2015009427 20.590,00 GC – BORSA HABITATGE 2015 20.590,00 0,00 0,00 0,00 

2015009418 0,50 CCPJ – PERSONAL ESTER 2015 0,00 0,00 0,00 0,50 

2014007550 0,02 CCPJ – NOMINA ELI 2014 0,00 0,00 0,00 0,02 
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OPERACIO IMPORT CONCEPTE DUPLICAT PRESCRIPCIÓ REVOCACIÓ RESIDUS 

2013007645 375,00 10/13 – CCPJ – PROGRAMA 7 
COMARQUES 

375,00 0,00 0,00 0,00 

2017010283 228,15 GC – FONS DE TURISME 228,15 0,00 0,00 0,00 

2015004700 135,00 100 – FUN.PERE TARRES – CURS 
AEROBIC DE MAR A JUN 

135,00 0,00 0,00 0,00 

2016008126 33,60 MERCAT 4T 2016 33,60 0,00 0,00 0,00 

2015009561 0,01 29/13 – DL – PROTECCIO CONTRA 
INCENDIS EL CASAL 

0,00 0,00 0,00 0,01 

2012007362 0,15 SUBVENCIO GENERALITAT PUOSC LA 
LIRA 

0,00 0,00 0,00 0,15 

2008007312 6.421,29 CODES – ASFALTAR CARRER ST.ROC A 

TREMP 
6.421,29 0,00 0,00 0,00 

2016009154 0,76 64/16 – GC – GESTIO FORESTAL 
SOSTENIBLE 2016 

0,00 0,00 0,00 0,76 

 27.784,48  27.783,04 0,0 0,0 1,44 

 
2. Relació d’obligacions per donar de baixa: 

OPERACIÓ IMPORT CONCEPTE DUPLICAT PRESCRIPCIÓ RESIDUS ERROR 

2017000844 110,28 
C.P.AVDA.ALCALDE ALTISENT DESPESES 

COMUNITAT febre 
110,28 0,00 0,00 0,00 

2017000845 520,83 
C.P.AVDA.ESPANYA, 7 – DESPESES GENER 

FEBRER 
520,83 0,00 0,00 0,00 

2012007171 43,45 
INSTITUT SEG.PUBLICA – ACREDITACIO ROBERT 

BATALLA 
43,45 0,00 0,00 0,00 

 674,56  674,56 0,0 0,0 0,0 

 
- 245/2018 de 17 de maig, pel qual s’adjudica la licitació de la contractació del servei 
de consultoria i assistència tècnica per la implementació del programa “Al teu gust” per 
l’Ajuntament de Tremp i iniciar l’expedient per a la seva adjudicació mitjançant 
procediment obert, regulació no harmonitzada valorant diversos criteris, i tramitació 
ordinària dividit en un total de 3 lots a les empreses següents: EXP. 164/2018-PE107. 

- LOT 1. Consultoria i assistència tècnica per la innovació del sector agroalimentari. 
Fundació Alícia . Oferta 34.950 €.- més IVA .  

- LOT 2. Consultoria i assistència tècnica en l’àmbit de la formació del sector 
agroalimentari. Montanyanes S.L.L. Oferta 22.290 €.- més IVA  

- LOT 3. Consultoria i assistència tècnica en la comercialització de productes 
agroalimentaris. Montanyanes S.L.L. Oferta 17.799 €.- més IVA. 

 

- 246/2018 de 17 de maig, pel qual es considera no justificat el compliment de caràcter 
obligatori de les característiques de radiància per làmpades Tipus I segons l’Annex 2 
del Decret 190/2015 de l’oferta presentada per la Plica  3 IMCh LED amb un import de 
58.826,06  €.- IVA inclòs. En conseqüència s’acorda excloure aquesta plica de la 
licitació. EXP. 163/2017-OU025. 
 
Fer constar el següent ordre de classificació de les pliques és el següent: 
 

Proposició econòmica  Tipus licitació: 78.294,00 €.- IVA inclòs 
Plica 1. ENRIC MITJANA DALMAU 70.159,75 € 
Plica 2. ELECTRICIDAD AMARO SA 74.657,00 € 
 

- 247/2018 de 18 de maig, pel qual s’aprova la liquidació de la taxa per utilitzacions 
privatives i aprofitaments especials de la via pública o altres terrenys d’ús públic 
(Ordenança fiscal 4.11), d’acord amb el següent detall: EXP. 157/2018-AD854. 
     

DADES DEL SUBJECTE PASSIU 
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Raó Social: NEDGIA CATALUNYA, S.A. CIF: A63485890 

Domicili: Plaça del Gas, 2 08003 Barcelona 

LIQUIDACIÓ segons Tarifa 4a a1) Ocupació terrenys a Tremp 

A) Quota: 5,35€ per cada metre quadrat o fracció al mes 
Pacte Primer del Conveni: terreny cedit 482 m2 
Pacte Cinquè del Conveni: durada 6 mesos prorrogables des de la data 
d’atorgament de la llicència urbanística (notificada el 17 de maig de 
2018) 

5,35€ x 482 m2 x 6 
mesos = 15.472,20 € 

B) Bonificacions 0 € 

C) Exempcions 0 € 

QUOTA A INGRESSAR 15.472,20 € 

 

- 248/2018 de 18 de maig, pel qual es concedeix l’autorització a Travel Nexus Spain, SL 
per circular pels camins rurals i per les pistes forestals de titularitat municipal des del 21 
de maig  fins al 30 de novembre d’acord amb els itineraris adjunts a la petició 
d’autorització. Aquesta autorització és independent de qualsevol altra que sigui 
necessària segons la legislació vigent i amb els condicionants que consten a 
l’expedient. EXP. 006/2018-RN002. 
 
- 249/2018 de 18 de maig, pel qual es concedeix l’autorització a l’empresa The best 
Pyrenees, SL a realitzar una sèrie d’excursions amb vehicles 4x4 des de l’1 d’abril fins 
al mes de desembre de 2018 i a circular per camins i pistes forestals del municipi de 
Tremp d’acord amb els itineraris adjunts a la petició i amb els condicionants que 
consten a l’expedient. EXP. 006/2018-RN002. 
 
- 250/2018 de 22 de maig, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les despeses 
de la relació de factures núm. 08/2018, amb un import de 90.711,95 €, aprovar les 
despeses (no formalitzades en format factura) per un import 2.453,00 €, se n’ordena el 
pagament, als efectes previstos a les bases d’execució del Pressupost i l’aportació al 
Consell Comarcal del Pallars Jussà pel cost del servei bàsic d’assistència social segons 
el contracte programa de l’anualitat 2017, tal i com consta al certificat emès per la 
secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà per import de 32.922,44€. EXP. 
024/2018-TI001. 
 

- 251/2018 de 22 de maig, pel qual s’aprova les liquidacions provisionals del tercer 
trimestre de la taxa per la prestació del servei de venda ambulant, amb  un import total  
de 9.960,00 €, notificar-les i efectuar els tràmit oportuns per fer efectiu el seu 
cobrament, sense perjudici de les liquidacions definitives que es produeixin al finalitzar 
el trimestre. EXP. 075/2018-RN723. 

 
- 252/2018 de 22 de maig, pel qual s’autoritza a l’Assemblea Nacional Catalana la 
utilització del següent material: 50 cadires, 1 Tarima, 5 Cubells i 3 Planxes Metàl·liques, per 
l’acte del proper dia 26 de maig, a la plaça de la Creu de Tremp: EXP. 102/2018-
RN714. 
 

 - 253/2018 de 23 de maig, pel qual es determina que l’acte de prestació del 
consentiment matrimonial  de RMP i DG es realitzarà el dia 29.05.2018 a les oficines 
de l’Ajuntament de Tremp a les 10.00 hores, davant l’alcalde de l’Ajuntament, l’Il·lm. 
Sr. Joan UBACH i ISANTA.  En seran testimonis els Srs.  JPM  i AB. EXP. 050/2018-
AD019. 
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- 254/2018 de 23 de maig, pel qual se sol·licita a Ferrer&Ojeda Asociados Corredoria 
de Seguros, SL, la contractació d’una assegurança amb la companyia FIATC MUTUA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS que cobreixi l’activitat de “Caminada Solidària” 
prevista per al dia 27 de maig de 2018, i amb un import de 135 euros. EXP. 005/2018-
AD890. 
 

- 255/2018 de 24 de maig, pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació del personal 
d’aquest ajuntament per a l’exercici 2018: EXP. 306/2018-PE046. 
A) Places reservades a personal laboral fix a convocar: 
Denominació Grup Denominació Provisió Vacants 

Oficial serveis varis brigada AP PO-AP-22-L Promoció interna 1 

 
- 256/2018 de 24 de maig, pel qual s’aprova les bases i convocatòria per a la selecció 
d’un peó de reforç al manteniment de la zona de la Terreta a jornada parcial de 12 
hores setmanals i per un període de 4 mesos. EXP. 023/2018-PE020. 
 
- 257/2018 de 28 de maig, pel qual es dona de baixa el rebuts del GRUPO FLORES 
SCP, Bar Plaça II del Pg. Pare Manyanet, 31 de Tremp, Ja que  des del març del 2017 
no li correspon; núm. fixe rebut 14867 i amb un import  de 194,40 €. EXP. 062/2018-
TI105. 
  
- 258/2018 de 28 de maig, pel qual es concedeix una llicència d’ocupació temporal de 
conformitat amb el que preveu l’article 57.2 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals a l’E.S. Font Vella S.L. per ocupar la via pública a l’avinguda Pirineus, vora el 
pont del barranc de la Font Vella i al costat de la benzinera, amb 1 carpa de 3x3 m el 
dia 21 de juliol d’11.00 a 14.00 h per fer el control de pas d’una Rider de motos 
andorrana amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 102/2018-RN714. 
 

- 259/2018 de 28 de maig, pel qual s’autoritza la explotació ramadera bovina 
extensiva, d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats: Exp.: 307/2016-OU 408 
Sol·licitant: NGM  
Activitat: Instal.lació d´una explotació ramadera bovina extensiva  
Nomenclàtor RIIA: Innòcua en règim de comunicació. 
Adreça: Polígon 4 parcel.la 118. 
Capacitat: 40 vaques, 2 macles, 15 recries i 40 cries. 
Registre Municipal d’Explotacions Ramaderes: EXT04147 
Marca Oficial 8460BO i Codi Rega ES252340037298 

 
- 260/2018 de 28 de maig, pel qual s’autoritza la explotació ramadera cabruna i ovina 
extensiva, d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats: Exp.: 307/2016-OU 408 
Activitat: Instal.lació d´una explotació ramadera cabruna i ovina extensiva  
Nomenclàtor RIIA: Innòcua en règim de comunicació. 
Adreça: Polígon 4 parcel.la 118. 
Capacitat: 40 cabres – contant mascles i femelles- i 40 ovelles – contant mascles i femelles-. 
Registre Municipal d’Explotacions Ramaderes: EXT80146 
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- 261/2018 de 28 de maig, pel qual es declara que l’immoble situat a la plaça de la 
Creu, núm. 12 de TREMP es troba en estat de ruïna econòmica. EXP. 247/2018-
OU527. 
Emplaçament de l’immoble: tremp 
Referencia cadastral: 6307323cg2760n 
Titular cadastral: EPM i GCM 
Dades registrals: tomo 1108, llibre 105, foli 134, finca 551, 22 inscripció 
Titular registral: EPM i GCM 
 

- 262/2018 de 30 de maig, pel qual es considera aprovat definitivament en data 
16.05.2018 el projecte: “Projecte executiu per la pavimentació amb gespa artificial i 
adequació de l’entorn del camp de futbol municipal del Pedrasanta de Tremp”. EXP. 
237/2018-OU004. 
 
- 263/2018 de 30 de maig, pel qual es reconeix a RBA, una antiguitat corresponent a 4 
triennis del grup A1, amb efectes del dia  8 de maig de 2018  i els drets econòmics 
assenyalats a l’article 163 del Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
EXP. 080/2018-PE008. 
 

 - 264/2018 de 30 de maig, pel qual es concedeix llicència d’ocupació temporal de la 
via pública amb un vehicle petit, tipus Toyota Auris, a Caixabank, amb CIF núm. 
A08663619, el 29 de maig, de 17.00 a 19.00 h aproximadament, per tal de fer una 
exposició dels vehicle promocional, de conformitat amb el que preveu l’article 57 del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i amb els condicionants que consten a 
l’expedient. EXP. 122/2018-RN724. 
 
- 265/2018 de 30 de maig, pel qual s’aproven les liquidacions de la taxa corresponents 
a la despesa per la retirada de vehicles de la via pública, tal com estableix l’Ordenança 
Fiscal Municipal 4.10 en el seu article 2.1: 
- 191,82 € corresponent al vehicle matrícula B-0237-TV, al senyor HO. 
- 123,42€ corresponent al vehicle matrícula T-3231-AG a la senyora IB. 
- 137,82 € corresponents al vehicle matrícula PO-6108-BN, al senyor GARM. 
-141,42 € corresponents al vehicle matrícula L-0725-AG, a la senyora LMdeP 
 
I s’efectua un reconeixement del  dret 594,48 € segons els punts anteriors de l’acord a 
la partida 326.00. EXP. 107/2018-RN709. 
   
- 266/2018 de 30 de maig, pel qual es contracta al MGV, a partir del dia 30.05.2018,  
amb categoria d’auxiliar administrativa a jornada complerta de dilluns a divendres, per 
substitució de la baixa per IT de la treballadora DMP. Les seves funcions consistiran 
en suport administratiu a l’àrea de Recursos Naturals, Seguretat Ciutadana i Municipi, 
sens perjudici de que se li puguin encomanar d’altres tasques. EXP. 023/2018-PE020.  
 
- 267/2018 de 30 de maig, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a l’Àrea Bàsica 
Policial Pallars Jussà - Sobirà, per a la utilització de les sales del poliesportiu del 
Joncar, per realitzar unes jornades formatives en matèria de defensa personal policial, 
els dies: 1 i 8 de juny, 21 i 28 de setembre i 5 d’octubre de 2018, de 10 a 14 hores, 
d’acord amb les dades que consten a la sol·licitud i amb els condicionants que 
consten a l’expedient. EXP. 086/2018-AD930. 
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- 268/2018 de 30 de maig, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu al Club Futbol 
Sala Tremp, per a la utilització del Poliesportiu del Casal, el 2 de juny de 2018, de 11 
a 18 hores, per organitzar una festa de final de temporada del Club Futbol Sala, 
d’acord amb les dades que consten a la sol·licitud i amb els condicionants que 
consten a l’expedient. EXP. 086/2018-AD930. 
 
- 269/2018 de 30 de maig, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a l’AMPA 
Valldeflors, per a la utilització del poliesportiu del Casal per fer una competició 
d’escalada al Festival d’Extraescolars i en cas de pluja, el sopar de final de curs, el dia 
8 de juny de 2018, d’acord amb les dades que consten a la sol·licitud i amb els 
condicionants que consten a l’expedient. EXP. 086/2018-AD930. 
 
- 270/2018 de 30 de maig, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu al Club Bàsquet 
Tremp, per a la utilització del Poliesportiu del Casal, el dia 9 de juny de 2018, per 
celebrar el fi de temporada del Club, d’acord amb les dades que consten a la 
sol·licitud i amb els condicionants que consten a l’expedient. EXP. 086/2018-AD930. 
 
- 271/2018 de 30 de maig, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a l’Església 
Assemblea de Deu Ministerio Madureira, per a la utilització de la pista esportiva del 
Cub, a fi de realitzar activitats culturals i religioses els dies 9 i 10 de juny de 2018, 
d’acord amb les dades que consten a la sol·licitud i amb els condicionants que 
consten a l’expedient. EXP. 086/2018-AD930. 
 
- 272/2018 de 30 de maig, pel qual s’atorga una llicència d’ús privatiu a l’Escola de 
Futbol Tremp, per a la utilització de la pista esportiva del Cub, per celebrar el fi de 
temporada del Club, d’acord amb les dades que consten a la sol·licitud. EXP. 
086/2018-AD930. 
 
- 273/2018 de 31 de maig, pel qual s’autoritza, es disposa i es reconeixen les 
despeses incloses a la relació de nòmines, liquidacions i pagues que s’adjunta, 
imputar-les a les partides corresponents i ordenar-ne el pagament, als efectes 
previstos a les bases 18 a 23 de les d’execució del Pressupost. Pagament nòmina de 

maig per import de 208.785,40 €. EXP. 079/2018-PE024.  

 
- 274/2018 de 31 de maig, pel qual s’aprova i formalitzar amb les societats 
relacionades, SGAE, AGEDI i AIE, el contracte de llicència de reproducció de música 
d’ambient en el pavelló del Juncar, d’acord amb les tarifes de l’oferta presentada i que 
consta a l’expedient i facultar el senyor Joan UBACH I ISANTA, alcalde, per a la 
signatura del contracte de llicència aprovat en nom i representació d’aquest 
Ajuntament. EXP. 353/2018-AD333. 
  
- 275/2018 de 31 de maig, pel qual s’assigna l’ús de l’espai de Coworking en 
residència per ordre de prelació següent: 
 

Raó Social Espai Assignat Termini 

Associació Alba – Maria Helena Vicente 2 2 anys 

Ryan Lee o’kvinghttons 3 2 anys 
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Aquestes autoritzacions no superaran el termini de 2 anys i serà revocable en 
qualsevol moment per raons d’interès públic. Les persones autoritzades hauran 
d’acomplir el que preveu el Reglament del servei i especialment les obligacions de 
l’article 18. 
 
I s’aproven les liquidacions que consten a l’expedient d’acord amb el preu públic 
corresponent a la utilització dels serveis del Centre Cívic previstos en l’Ordenança 
fiscal 5.4. Els imports de les liquidacions se satisfaran per avançat en el cas de les 
empreses que s’han acollit a la modalitat d’itinerància, la resta ho faran per avançat 
abans del cinquè dia de cada mes. EXP. 196/2013-CF605. 
 
- 276/2018 de 31 de maig, pel qual es dona d’alta al padró de terrasses a NR com a 
titular del bar Plaça II, amb adreça carrer Pare Manyanet número 31 de Tremp. Es 
renovar la llicència d’ocupació de la via pública de 16,25 m2 a l’establiment situat al 
carrer Pare Manyanet núm. 31, de Tremp, de conformitat amb el que preveu l’article 
57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals a partir de 1/1/2013. Condicionar al 
titular de la llicència al compliment dels condicionants que consten a l’expedient i 
s’aprova la liquidació de 195,00 € corresponent a l’any 2018, segons l’article 2 de 
l’ordenança Fiscal núm. 4.11, Taxa per a utilitzacions privatives i aprofitaments 
especials de la via pública o altres terrenys d’ús públic, a NR com a titular de la 
llicència d’activitat BAR PLAÇA II.   
 
- 277/2018 de 31 de maig, pel qual es pren constància de les autoritzacions de 
material sol·licitat, les dades i els condicionants dels quals consten a l’expedient, per 
activitats dels mesos d’abril, maig i juny: EXP. 093/2018-OU919. 
 
- 278/2018 de 31 de maig, pel qual es declaren residents al municipi de Tremp les 31 
persones inscrites al Padró Municipal d’Habitants, durant el mes de maig. EXP. 
068/2018-AD100. 
 
- 279/2018 de 31 de maig, pel qual es constata que les persones i dades de contacte 
de l’empresa Comsa Inversiones Solares, SL, (COMSA), són les que figuren en l’escrit 
registrat a l’Ajuntament el dia 29.05.208, amb el Registre núm. 2083, el qual consta a 
l’expedient. EXP. 165/2008-AD867.  
 
- 280/2018 de 31 de maig, pel qual s’autoritza les sol·licituds d’ús de la Sala del Centre 
Cívic Tarraquet, les dades de les quals consten a l’expedient i que es relacionen a 
continuació: EXP. 115/2018-CF002. 
 
ENTITAT  SOL·LICITANT  MOTIU 

Geoparc Conca de Tremp Montsec Taller 

Associació de Dones Rosa d’Abril Conferència 

Fibro Lleida Pallars Reunió 

Associació Alba Jussà Activitats 

Xarxa Tremp Reunió 

Partit dels Socialistes de Catalunya Reunió 

Consell Comarcal Pallars Jussà Formació 

Comunitat Pompeu Fabra, 13,15,17 Reunió 

Comunitat Girona, 14 Reunió 

Comunitat Propietaris Sant Jordi, 8 Reunió 
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Comunitat Propietaris Verge de Montserrat, 15 Reunió 

CAT Comerç Associat Tremp Reunió 

Associació Reintegra Reunió 

Reunió Assaig 

Coral Polifònica Assaig 

Coral Polifònica Assaig 

 

 

TERCER: INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS VÀRIES 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 3 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/007-010, de juliol de 2018, el text 
de les quals és el següent: 

 

A) Accedir a les sol·licituds que a continuació es ressenyaran, amb els 

condicionants, observacions i motivacions que si s’escau s’hi fan constar. 

 

I. Targetes d’aparcament  de persones amb mobilitat reduïda:  

 

Exp. Núm.   385/2018 

Sol·licitud presentada per: JAMM  

Data:  28.6.2018 Núm. registre entrada: 2734 
 

OBJECTE DE LA  SOL·LICITUD: 
Una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda de 
modalitat titular CONDUCTOR. 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
.- Concedir una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat 
reduïda modalitat titular CONDUCTOR amb núm. 25234 2018 118 7230D  per un 
període de 2 anys, fins al 11-2019. 
.-Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta. 
.- L’ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o 
altres persones si no van acompanyades de la persona titular. 
.- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l’ajuntament d’origen i de destinació. 
.- En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la 
targeta a l’ajuntament. 
.- Notificar l’acord a l’ICASS per al Registre de targetes d’aparcament. 

 

Exp. Núm.   389/2018 

Sol·licitud presentada per: AMF 

Data:  6.7.2018 Núm. registre entrada: 2833 
 

OBJECTE DE LA  SOL·LICITUD: 
Una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda de 
modalitat titular NO CONDUCTOR. 
 

OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
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.- Concedir una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat 
reduïda modalitat titular NO CONDUCTOR amb núm. 25234 2018 119 7597S  per un 
període de 4 anys, fins al 06.07.2022. 
.-Col·locar l’anvers de la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta. 
.- L’ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o 
altres persones si no van acompanyades de la persona titular. 
.- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l’ajuntament d’origen i de destinació. 
.- En cas de defunció o altres circumstàncies que en facin perdre el dret, cal lliurar la 
targeta a l’ajuntament. 
.- Notificar l’acord a l’ICASS per al Registre de targetes d’aparcament. 

 

 

QUART: EXP. 2014/150-PE403. BORSA D’HABITATGE 2014. INSCRIPCIÓ 

D’ARRENDATARIS AL SERVEI 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 3 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-009, de juliol de 2018,  el text 
de la qual és el següent: 

 
“Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 17 de novembre de 2005 
ha acordat la implantació del Servei Borsa Jove d’Habitatge a Tremp, amb l’objectiu 
bàsic de facilitar l’accés dels joves de Tremp a l’habitatge. 
 
Atès que s’ha presentat la instància i la resta de documentació requerida per 
inscriure’s a la Borsa Jove d’Habitatge de Tremp en la categoria d’arrendatari i 
encarregar a l’Ajuntament de Tremp la gestió per arrendar un immoble registrat en 
aquest servei, que es detallen a continuació: 
 

SOL·LICITANT DATA SOL·LICITUD 

ITH 25/06/2018 

LLRS 14/06/2018 

AAS 21/03/2018 

MG 28/06/2018 

JCF 04/07/2018 

 
Atès que tots els sol·licitants compleixen els requisits  necessaris per la inscripció a la 
Borsa d’Habitatge de Tremp. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.d, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'alcalde, acorda: 
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PRIMER: Inscriure a les persones que s’indica a la part expositiva d’aquest acord, i 
encarregar a l’Ajuntament de Tremp la gestió per arrendar un immoble registrat en la 
borsa d’habitatge de Tremp. 

 

SEGON:  Donar compliment a la tramitació de la documentació corresponent a 
l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, la qual notificarà a la interessat/ada la seva 
inscripció a registre de sol·licitants  d’HPO.” 

 

 

CINQUÈ: EXP. 2014/150-PE403. BORSA D’HABITATGE 2014. INSCRIPCIÓ 

D’ARRENDADORS AL SERVEI 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 3 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-008, de juliol de 2018,  el text 
de la qual és el següent: 

 
“Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 17 de novembre de 2005 
ha acordat la implantació del Servei Borsa Jove d’Habitatge a Tremp, amb l’objectiu 
bàsic de facilitar l’accés dels joves de Tremp a l’habitatge. 
 
Atès que en data 04 de juliol de 2018, el Sr. JMMB ha presentat una instància i la 
resta de documentació requerida per inscriure l’immoble que es detallarà a continuació  
a la Borsa Jove d’Habitatge de Tremp i encarregar a l’Ajuntament de TREMP la gestió 
pel seu arrendament a terceres persones: 
 

Adreça immoble. TREMP 

Superfície. 95 m2 

 
De conformitat amb l’article 21.1.d, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 
 

PRIMER: Inscriure els immobles detallats que s’indica a la part expositiva d’aquest 
acord i encarregar a la Borsa d’Habitatge de Tremp la gestió per al seu arrendament 
amb les garanties que ofereix aquest servei.  

 

SEGON: Requerir al Sr. JMMB a la signatura dels respectius  contractes mitjançant la 
Borsa d’Habitatge de Tremp així com l’aportació de la documentació necessària per al 
compliment d’aquest acord 

 

TERCER:  Realitzar els tràmits pertinents per a l’execució d’aquests acords.”  
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SISÈ: EXP. 2015/527-AD830. APROFITAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES PER AL 

CONREU DE LA VINYA A SANTA ENGRÀCIA (FINCA TARTERS-1). 

ARRENDAMENT LOT 1, PERÍODE 2017-2027, RENDA 2017-2018 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 3 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-002, de juliol de 2018,  el text 
de la qual és el següent: 

 
“Vist que l’Ajuntament de TREMP per resolució de l’alcaldia núm. 295/2017, de 
28.06.2017 va adjudicar l’aprofitament de finques rústiques per al conreu de vinya a 
Santa Engràcia, Lot 1, a CASTELL D’ENCÚS, SL.  
 
Vist el contracte d’arrendament subscrit entre l’Ajuntament de Tremp i l’empresa 
CASTELL D’ENCÚS, SL, el 05.07.2017. 
 
Vista la descripció del Lot 1, que consta en el contracte d’arrendament per 
l’aprofitament de finques rústiques per al conreu de la vinya a Santa Engràcia, de la 
finca “Tarters 1”, constituïda per la parcel·la cadastral 41, subparcel·les a i b del 
polígon 18, amb una superfície de 3,0738 ha segons informe del tècnic municipal de 
02.05.2017. 
 
Vista la clàusula quarta del contracte de lloguer la renda pactada és de 126,00 euros 
per hectàrea. I els preus finals s’incrementaran per qualsevol impost aplicable a 
l’objecte de licitació que anirà a càrrec de l’adjudicatari. 
 
El pagament de la renda es farà efectiva per l’arrendatari durant el primer trimestre de 
cada any natural i es verificarà mitjançant abonament fent un ingrés al compte ES95-
2100-0030-86-0200025874, prèvia presentació per l’arrendador de la liquidació 
corresponent o bé en la forma i pel mitjà que aquesta determini en la corresponent 
comunicació de pagament.  
 
Atès que està pendent de fer la comprovació sobre el terreny de la superfície de la 
finca, motiu pel qual no l’arrendador no ha fet la liquidació en el primer trimestre. 
 
Atès que hores d’ara tampoc ha estat possible portar a terme aquest mesurament 
sobre el terreny i que no convé demorar més les liquidacions perquè no es produeixin 
acumulacions, per a la primera anualitat i mentre no es disposi d’aquesta dada, es 
pren com a superfície de referència per a fer la liquidació, la que consta a l’informe  
tècnic de 02.05.2017, o sigui, 3,0738 ha. Tot i així en un futur s’haurà de tenir en 
compte la superfície real per ajustar les liquidacions efectuades. 
 
Atenent el que preveu la clàusula Cinquena: el preu d’adjudicació de l’arrendament es 
modificarà en el mateix percentatge que l’índex anual de preus al consum (IPC) 
elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística corresponent a Catalunya o índex 
equivalent. La primera modificació s’efectuarà transcorregut un any des de la data de 
signatura del contracte prenent com a referència l’últim índex publicat en la data de 
formalització del contracte. La qual cosa es tindrà en compte en la liquidació per al 
2019. 
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De conformitat amb els articles 21.1.r.s i 21.3.r de la Llei 7/18985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL); 53.1.e.u  i 53.3 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC) i resta de legislació aplicable per a l’adopció d’aquest 
acord és competent l’Alcalde, que pot delegar a la Junta de Govern Local, en 
conseqüència:  
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda: 

 

PRIMER: Aprovar íntegrament la liquidació per un import de 577,24 € d’acord amb el 
detall que figura a continuació. 
 
a) El contracte de lloguer es va signar el 5 de juliol 2017 i ha estat vigent durant un 
termini de 179 dies pel 2017. 
b) La renda que es fixa per als 179 dies de l’any  2017 és de 189,94 € (3,0738 ha x 
126,00 €/ha= 387,30 €; 387,30 € /any x 1any/365 dies x 179 dies =189,94 €). 
c) La renda que es fixa per l’any 2018 és de 387,30 € (3,0738 ha x 126,00 €/ha= 
387,30 €). 
d) En el proper període caldrà actualitzar la renda d’acord amb l’IPC. 
e) La notificació d’aquest acord té els efectes de requeriment de pagament. 
 

SEGON: Notificar aquest acord a l’arrendatari i a qui en resulti interessat.”    

 
 

SETÈ: EXP. 2015/527-AD830. APROFITAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES PER AL 

CONREU DE LA VINYA A SANTA ENGRÀCIA (FINCA TARTERS-1). 

ARRENDAMENT LOT 2, PERÍODE 2017-2027, RENDA 2017-2018 
 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 3 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-03, de juliol de 2018,  el text 
de la qual és el següent: 

 
“Vist que l’Ajuntament de TREMP per resolució de l’alcaldia núm. 295/2017, de 
28.06.2017 va adjudicar l’aprofitament de finques rústiques per al conreu de vinya a 
Santa Engràcia, Lot 2 a APC. 
 
Vist el contracte d’arrendament subscrit entre l’Ajuntament de Tremp i el senyor APC 
el 20.07.2017. 
 
Vista la descripció del Lot 2, que consta en el contracte d’arrendament per 
l’aprofitament de finques rústiques per al conreu de la vinya a Santa Engràcia, de la 
finca “Tarters 1”, constituïda per una part de la subparcel·la cadastral b de la parcel·la 
74, del polígon 18, amb una superfície de 4,5000 ha, segons informe del tècnic 
municipal de 02.05.2017. 
 
Vista la clàusula Quarta del contracte de lloguer la renda pactada és de 73,35 euros 
per hectàrea. I els preus finals s’incrementaran per qualsevol impost aplicable a 
l’objecte de licitació que anirà a càrrec de l’adjudicatari. 
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El pagament de la renda es farà efectiva per l’arrendatari durant el primer trimestre de 
cada any natural i es verificarà mitjançant abonament fent un ingrés al compte ES95-
2100-0030-86-0200025874, prèvia presentació per l’arrendador de la liquidació 
corresponent o bé en la forma i pel mitjà que aquesta determini en la corresponent 
comunicació de pagament.  
 
Atès que està pendent de fer la comprovació sobre el terreny de la superfície de la 
finca, motiu pel qual l’arrendador no ha fet la liquidació en el primer trimestre. 
 
Atès que hores d’ara tampoc ha estat possible portar a terme aquest mesurament 
sobre el terreny i que no convé demorar més les liquidacions perquè no es produeixin 
acumulacions, per a la primera anualitat i mentre no es disposi d’aquesta dada, es 
pren com a superfície de referència per a fer la liquidació, la que consta a l’informe 
tècnic de 02.05.2017, o sigui, 4,5000 ha. Tot i així en un futur s’haurà de tenir en 
compte la superfície real per ajustar les liquidacions efectuades. 
 
De conformitat amb els articles 21.1.r.s i 21.3.r de la Llei 7/18985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL); 53.1.e.u  i 53.3 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC) i resta de legislació aplicable per a l’adopció d’aquest 
acord és competent l’Alcalde, que pot delegar a la Junta de Govern Local, en 
conseqüència:  
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda: 

 

PRIMER: Aprovar íntegrament la liquidació per un import de 451,26 € d’acord amb el 
detall que figura a continuació: 
 
a) El contracte de lloguer es va signar el 20 de juliol 2017 i ha estat vigent durant un 
termini de 134 dies l’any 2017. 
b) La renda que es fixa per als 134 dies de l’any  2017 és de 121,18 € (4,5000 ha x 
73,35 €/ha= 330,08 €; 330,08 € /any x 1any/365 dies x 134 dies =121,18 €). 
c) La renda que es fixa per l’any 2018 és de 330,08 € (4,5000 ha x 73,35 €/ha = 
330,08 €). 
d) En el proper període caldrà actualitzar la renda d’acord amb l’IPC. 
e) La notificació d’aquest acord té els efectes de requeriment de pagament. 
 

SEGON: Notificar aquest acord a l’arrendatari i a qui en resulti interessat.”    

 
 

VUITÈ: EXP. 2017/556-RN311. PLA D’APROFITAMENTS FORESTALS 2018. 

CONTRACTE LLICÈNCIA ÚS PRIVATIU APROFITAMENTS DE PASTURES EN 

PARCEL·LES DE TITULARITAT MUNICIPAL. DECLARACIÓ DESERTA LICITACIÓ 

LOT 2 I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A L’ADJUDICACIÓ LOT 9 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 3 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-015, de juliol de 2018,  el text 
de la qual és el següent: 
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“Vist que per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 22 de febrer 
de 2018 es va aprovar l’expedient per la contractació de la llicència d’ús privatiu dels 
aprofitaments de pastures municipals dividit en un total de 15 lots que es fa constar tot 
seguit per un termini màxim de quatre anys, i iniciar l’expedient per a la seva 
adjudicació mitjançant procediment obert, regulació no harmonitzada valorant un únic 
criteri el preu  i tramitació urgent, i es va aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP) que complementa el Plec de clàusules Administratives Generals 
aplicable als contractes de serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de 
concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats,  aprovat per 
l’Ajuntament de TREMP el 20/01/16, que regirà aquesta adjudicació per un pressupost 
de 12.155,52 €.- .  
 
Tot seguit es fan constar els 15 lots en que es divideix aquesta contractació: 
 
LOT 

Núm. CUP Forest Superfície (ha) import (€/any) 

Import (€/4 

anys) Tipus 

de licitació 

1 L-224 Costa i Obac 229,69 201 804 

2 L-225 Feixans 63,83 50 200 

3 L-226 Miralles 494,96 400 1600 

4 L-227 Muntanya de Llastarri 23,81 92 368 

5 L-228 Muntanya de Castellet 360,40 210 840 

6 
L-229 

Solana d’Enllosa i Set 
Comelles 975,62 714 2856 

7 L-230 Les Obagues 294,57 115 460 

8 
L-231 

Solana d'Enllosa i 
Corbins 496,51 136 544 

9 L-232-2  Ordials i Galler i la Serra 1340,47 500 2000 

10 - - 75,87 11,61 46,44 

11 - - 150,51 117,52 470,08 

12 - - 44,65 38,07 152,28 

13 - - 128,73 267,71 1070,84 

14 - - 121,35 89,80 359,2 

15 - - 95,29 96,17 384,68 

   4896,26 3038,88 12155,52 

 
Atès que per Decret d’Alcaldia número 195/18 de data 19 d’abril de 2018 i previs els 
tràmits administratius que consten a l’expedient, es va procedir a la classificació de les 
pliques per ordre decreixent de puntuació per cadascun dels lots objecte de licitació:  
 
Lot 1:  CUP L-224 Costa i Obac.    Tipus licitació:         201,00 €/any / 804,00 €/4 anys. 
 Plica 7. JDV                                             221,00 €/any / 884,00 €/4 anys 
 
Lot 2:  CUP L-225 Feixans.     Tipus licitació:           50,00 €/any / 200,00 €/4 anys. 
 Plica 7. JDV                                       51,00 €/any / 204,00 €/4 anys.  
 
Lot 3:  CUP L-226 Miralles     Tipus licitació:         400,00 €/any / 1.600,00 €/4 anys. 
 Plica 5. EBA                                                                600,00 €/any / 2.400,00 €/4 anys.  

Plica 1. Ramaders.Cat-AM                                          413,00 €/any / 1.652,00 €/4 anys 
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Lot 4:  CUP L-227 Muntanya Llastarri     Tipus licitació:    92,00 €/any /    368,00 €/4 anys 
 Plica 5. EBA                                                       200,00 €/any /    800,00 €/4 anys 
 
Lot 5:  CUP L-228 Muntanya Castellet    Tipus licitació:  210,00 €/any /    840,00 €/4 anys 
 Plica 5. EBA                                                       250,00 €/any / 1.000,00 €/4 anys 
 Plica 7. JDV                            233,00 €/any /    932,00 €/4 anys 
                     
Lot 6:  CUP L-229 Solana d’Enllosa  

i Set Comelles      Tipus licitació:   714,00 €/any / 2.856,00 €/4 anys 
Plica 5. EBA                                                    2.300,00 €/any / 9.200,00 €/4 anys 
Plica 3. SAT La Colomina – JCV                     2.124,00 €/any /  8.496,00 €/4 anys 
Plica 2. NCP                        1.452,00 €/any /  5.808,00 €/4 anys 
Plica 1. Ramaders.Cat-AM                             1.012,00 €/any /  4.048,00 €/4 anys 

  
Lot 7:  CUP L-230 Les Obagues            Tipus licitació: 115,00 €/any / 460,00 €/4 anys 

Plica 2. NCP                          376,00 €/any / 1.504,00 €/4 anys 
Plica 1. Ramaders.Cat-AM                               323,00 €/any / 1.292,00 €/4 anys 

 Plica 9. Pinasa Ruché, SCP – JPR                   201,00 €/any /    804,00 €/4 anys  
 

Lot 8:  CUP L-231 Solana d’Enllosa  
i Corbins             Tipus licitació:  136,00 €/any / 544,00 €/4 anys 
Plica 9. Pinasa Ruché, SCP – JPR                   438,00 €/any / 1.752,00 €/4 anys 

 Plica 2. NCP                          241,00 €/any /    964,00 €/4 anys 
Plica 1. Ramaders.Cat-AM                               213,00 €/any /    852,00 €/4 anys 

 
Lot 9:  CUP L-232-2 Ordials i Galler i  

La Serra           Tipus licitació: 500,00 €/any / 2.000,00 €/4 anys 
Plica 3. SAT La Colomina – JCV                        2.324,00 €/any / 9.296,00 €/4 anys 
Plica 2. NCP                           1.513,00 €/any / 6.052,00 €/4 anys 
Plica 1. Ramaders.Cat-AM                            923,00 €/any / 3.692,00 €/4 anys 

   
Lot 10: Parcel·les                     Tipus licitació:    11,61 €/any /      46,44 €/4 anys 
 No hi ha pliques. 
 
Lot 11: Parcel·les             Tipus licitació:  117,52 €/any / 470,08 €/4 anys 

Plica 4. JMSC                                                          250,00 €/any / 1.000,00 €/4 anys 
 
Plica 1. Ramaders.Cat-AM                               200,00 €/any /    800,00 €/4 anys 

  
Lot 12: Parcel·les             Tipus licitació:    38,07 €/any / 152,28 €/4 anys 

Plica 8. AFF                                                               50,00 €/any /  200,00 €/4 anys 
 
Lot 13: Parcel·les                       Tipus licitació:   267,71 €/any /1.070,84 €/4 anys 

Plica 6. Cal Nasi, SCP                                               601,01 €/any / 2.404,04 €/4 anys 
 
Lot 14: Parcel·les                        Tipus licitació:    89,80 €/any / 359,20 €/4 anys 

Plica 10. Muber SCP          210,00 €/any / 840,00 €/4 anys  
Plica 9. Pinasa Ruché, SCP – JPR                          101,00 €/any / 404,00 €/4 anys 

 
Lot 15: Parcel·les                    Tipus licitació:       96,17 €/any / 384,68 €/4 anys 
 Plica 9. Pinasa Ruché, SCP – JPR                         111,00 €/any / 444,00 €/4 anys 

 
Vist que per Decret d’Alcaldia número 310/18 de data 14 de juny es va acordar 
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l’adjudicació dels lots 1 a 8 i 11 a 15, pel que respecta al lot 9 després d’excloure la 
plica 3 es va formular requeriment de documentació previ a l’adjudicació a favor de la 
segona millor oferta presentada plica 2 i el termini de presentació finalitzava el dia 4 de 
juliol de 2018 i pel que respecta al lot 10 es va declarar desert. 
 
Atès que pel que respecta al lot 9 la Sra. NCP (plica 2) no ha presentat la 
documentació requerida dintre de termini, la clàusula 10 del PCAP preveu 
específicament que “si en el termini assenyalat el licitador no compleix adequadament 
el requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a demanar-li la 
mateixa documentació al següent licitador per l’ordre en que hagin restat classificades 
les proposicions” . 
 
En conseqüència procedeix excloure de la licitació del lot 9 la plica número 2, NCP i 
tornar a classificar per ordre decreixent de puntuació les pliques que han presentat 
oferta per aquest lot, resultant el següent: 
 
Lot 9:  CUP L-232-2 Ordials i Galler i La Serra   Tipus licitació: 500,00 €/any / 2.000,00 €/4 anys 

Plica 1. Ramaders.Cat-AM                                    923,00 €/any / 3.692,00 €/4 anys 

 

Vista la clàusula 17a del PCTP, l’òrgan de contractació ha de requerir a 
Ramaders.Cat-AM per a què  presenti  tot un seguit de documentació amb caràcter 
previ a l’adjudicació del contracte. S’ha comprovat que aquesta  associació no està 
inscrita al  Registre d’Empreses Licitadores (RELI) i de l’examen de les dades que 
consta a la seva oferta  es conclou que  s’ha de requerir la documentació següent: 
 

- Acreditació de la personalitat jurídica i representació.  
- Participació o no  en grup empresarial. Cal fer declaració al respecte 
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de l’anunci de licitació 

corresponent.  
- Acreditació de la solvència tècnica i econòmico-financera.  
- Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, llevat que 

s’hagi autoritzat la seva consulta a l’Ajuntament.  Aquest extrem l’ha comprovat 
d’ofici l’Ajuntament i consta al corrent de pagament de les seves obligacions. 
 

Vist que en data 27 de juny de 2018 i registre d’entrada a l’Ajuntament número 2706 el 
Sr. JDV plica 7 va presentar una instància en la que renuncia a ser adjudicatari del lot 
2 CUP L-225, pel fet que no hi ha cap ha. Aprofitable i en conseqüència no li resulta 
d’utilitat. 
 
Atès que únicament s’havia presentat aquesta plica a la licitació del lot 2 en 
conseqüència procedeix declarar deserta la licitació d’aquest lot. 
 
Vist que el Sr. JD  ha pagat l’import corresponent dels anuncis de licitació pel lot 2 que 
ascendeix a 4.04 €.-, aquest ha renunciat amb posterioritat a l’adjudicació del 
contracte i  l’Ajuntament ha satisfet efectivament aquesta despesa, no es procedeix a 
reintegrar-li al Sr. D. 
 
Atès que aquesta proposta està conformada pel Secretari i per l’ Interventor amb la 
qual cosa es dóna per complert el tràmit dels informes preceptius. 
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De conformitat amb la disp. ad. 2a.1 del  TRLCSP i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE 
del 3) LRBRL, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, 53.1 d) i o) i 53.3 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l'Alcalde, acorda: 

 

PRIMER: Requerir a Ramaders.Cat-AM la presentació de la documentació prèvia a 
l’adjudicació del Lot 9:  CUP L-232-2 Ordials i Galler i La Serra   dins del termini de 
deu (10) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment. Tot seguit es fa constar la  documentació a què es fa esment:  

- Acreditació de la personalitat jurídica i representació. Cal presentar còpia del 
CIF de la societat, del NIF del representat, l’escriptura de constitució, estatuts 
on consti el seu objecte social i l’apoderament de la persona que signa la 
proposició. 

- Participació o no  en grup empresarial. Cal fer declaració al respecte 

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació 
corresponents. L’import satisfet ascendeix a 245.60 €.- es reparteix de forma 
proporcional al pressupost base de licitació de cadascun dels lots, resultant pel 
que respecta al lot 9 el pagament de 40.4 €.-  

- Acreditació de la solvència tècnica i econòmico-financera. Presentar 
documentació acreditativa que justifiqui que o bé l’associació sigui  titular 
d’explotacions ramaderes i aquest sigui el seu objecte social o bé malgrat la 
societat no sigui la titular de l’explotació consti específicament en el seu 
objecte social el participar en licitacions d’aquest tipus en nom d’altres 
persones o societats que si en siguin titulars i acreditin aquest fet.  

Aquest requeriment de documentació té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de 
l’expedient i es publicarà en el perfil del contractant.   

Si en el termini assenyalat el licitador no compleix adequadament el requeriment, 
s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a declarar deserta aquesta 
licitació.  
 

SEGON: Acceptar la renuncia presentada pel Sr. JDV  en data 27 de juny de 2018 i 
registre d’entrada a l’Ajuntament número a ser adjudicatari del lot 2 CUP L-225, no 
retornar l’import satisfet en concepte de pagament dels anuncis. 
 

TERCER: declarar deserta la licitació del lot número 2 CUP L-225 Feixans . 
 

QUART: Notificar aquest Decret a Ramaders.Cat, JDV i NCP”. 

 
 

NOVÈ:  SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS 
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- EXP. 308/2018-AD410. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 

LLEIDA, PELS EQUIPS MULTIMÈDIA: ÀUDIO I VIDEO DE LA SALA DE PLENS DE 

L’AJUNTAMENT DE TREMP, ANY 2018 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 3 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-022, de juliol de 2018, el text 
de la qual és el següent: 

 
“Vista la convocatòria de referència. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda: 
 

PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les 
despeses per la millora dels equips multimèdia: àudio i vídeo de la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Tremp, any 2018, d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest 
acte s’aprova i que consta detallat a l’expedient. 
 

SEGON: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de 
les activitats que a continuació es detallen: 
 

Descripció del finançament Import total  

Recursos propis ajuntament  

Subvenció que es demana a la Diputació 3.587,00 

Cost total de l’acció 3.587,00 

 

TERCER:  Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2018, s’habilitarà el 
crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, que no cobreix la 
subvenció que s’adjudiqui. 
 

QUART:  Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui 
variacions, es compromet  a comunicar-les a la Diputació de Lleida. 
 

CINQUÈ:  Fer constar que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir 
subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 

SISÈ: Fer constar que l’ajuntament de Tremp no te cap deute contret amb la 
Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la  
Seguretat Social, i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida. 
Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani 
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem. 
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SETÈ:  Fer constar que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les 
subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus 
organismes autònoms.  
 

VUITÈ:  Fer constar que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li 
pugui atorgar la Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar 
de l’acord d’atorgament. 
 

NOVÈ:  Fer constar que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui 
requerida per la Diputació de Lleida i la sindicatura de Comptes de Catalunya.  
 

DESÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució.” 

 
 

- EXP. 392/2018-AD434. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 

LLEIDA, PEER$ LES DESPESES PER LA REALITZACIÓ DE LES SORTIDES DELS 

ALUMNES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TREMP, ANY 2018 

 
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels 3 membres presents dels 5 que 
la componen, aprovar la proposta d’acord núm. 2018/07-023, de juliol de 2018, el text 
de la qual és el següent: 
 
“Vista la convocatòria de referència. 
 
Atès que l’Escola Municipal de Música programa al llarg de l’any vàries sortides per 
millorar la formació dels alumnes, per tal que puguin assistir a concerts i 
esdeveniments musicals, que suposin un incentiu pel seu aprenentatge i alhora 
esdevinguin models i un bagatge pel seu creixement artístic. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.f, s, i 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3) 
LRBRL, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 53.1.d, u, i 53.3  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOGC del 20 de maig) TRLMRLC i resta de legislació 
aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competent l’alcalde que pot delegar en la 
Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les facultats delegades per l’alcalde, acorda: 
 

PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Lleida, una subvenció destinada a finançar les 
despeses per la realització de les sortides dels alumnes de l’Escola Municipal de 
Música de Tremp, any 2018., d’acord amb el pressupost estimatiu que en aquest acte 
s’aprova i que consta detallat a l’expedient. 
 

SEGON: Aprovar la realització de la inversió següent d’acord amb el finançament de 
les activitats que a continuació es detallen: 
 
Descripció del finançament Import total  

Recursos propis ajuntament 4.343,62 
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Subvenció que es demana a la Diputació 5.000,00 

Cost total de l’acció 9.343,62 

 

TERCER:  Fer constar que al pressupost de l’ajuntament per l’any 2018, s’habilitarà el 
crèdit suficient per al finançament de les despeses de referència, que no cobreix la 
subvenció que s’adjudiqui. 
 

QUART:  Fer constar que en el supòsit que la previsió de finançament tingui 
variacions, es compromet  a comunicar-les a la Diputació de Lleida. 
 

CINQUÈ:  Fer constar que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir 
subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 

SISÈ: Fer constar que l’ajuntament de Tremp no te cap deute contret amb la 
Generalitat de Catalunya i està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la  
Seguretat Social, i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida. 
Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani 
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem. 
 

SETÈ:  Fer constar que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les 
subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus 
organismes autònoms.  
 

VUITÈ:  Fer constar que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li 
pugui atorgar la Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar 
de l’acord d’atorgament. 
 

NOVÈ:  Fer constar que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui 
requerida per la Diputació de Lleida i la sindicatura de Comptes de Catalunya.  
 

DESÈ: L’alcalde realitzarà els tràmits que calguin per donar compliment a la present 
resolució.” 
 
 

DESÈ:  JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS 
 
No n’hi va haver cap. 

 

 

ONZÈ:  ASSUMPTES D’URGÈNCIA 

 
No n’hi va haver cap. 

 

 

 

DOTZÈ: EXP. 2018/037-AD015. ASSUMPTES PENDENTS,  INFORMES, PRECS I 

PREGUNTES 
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No n’hi va haver cap. 

 

 

INTERVENCIONS I OPINIONS 

 

En compliment de l’article 110.d i g del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril 

(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que durant la sessió han 

intervingut  tots els assistents i que si ha calgut reflectir expressament alguna 

opinió, s’ha fet constar a l’apartat corresponent. 

 

En compliment de l’article 110 esmentat estenc la present acta. 

 

Dono fe del seu contingut. 

 

                                                                                                  Vist i plau 

El secretari                                                                               L’alcalde  
 


